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CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2014-2015 / ETAPA NAŢIONALĂ – IUNIE 2015 

COMPER – COMUNICARE, CLASA I 
 
 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 Timpul efectiv de lucru este de 120 de minute. 
 Cerinţele vor fi citite de învăţător. 

 
Citeşte cu atenţie textele, apoi bifează în grilă răspunsul corect: 
 

STANDARD 
 

Trăia cândva, într-o colibă pe malul mării, un bătrân cu baba lui. Bătrânul ieşea 
cu barca pe mare, să prindă peşte, iar baba torcea lână lângă pragul casei sau spăla 
rufe într-o copaie de lemn. 

Într-o zi, aruncă pescarul plasa, dar o scoase afară goală. Tot aşa o trase şi a 
doua oară, iar a treia oară găsi în ea un peştişor de aur. 

 (Peştişorul de aur, adaptare Galina Zlatina) 
 
1. Titlul textului este: 

a. Peştişorul de argint; 
c. Peştişorul cu aur; 

b. Peştişorul de aur; 
d. Peştişorul şi aurul. 

    
2. Textul conţine ... alineate: 

a. trei; b. două; c. patru; d. unul. 
 
3. Cine trăia într-o colibă pe malul mării? 

a. un bătrân cu mama lui; 
c. un bătrân cu baba lui; 

b. un peştişor aur; 
d. un bătrân cu peştişorul de aur. 

 
4. De ce ieşea bătrânul cu barca pe mare?   

a. să plimbe baba; 
b. să prindă peşte;                      
c. să arunce în mare un peşte; 
d. să se plimbe cu barca.                   

 
5. Unde stătea baba când torcea lână? 

a. pe pragul casei; 
c. în spatele casei; 

b. într-o copaie de lemn; 
d. lângă pragul casei. 
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6. Ce fel de peştişor a prins pescarul? 

a. un peştişor de aur; 
c. un peştişor fără solzi; 

b. un căluţ de mare; 
d. un peştişor de argint. 

 
7. Propoziția Bătrânul ieşea cu barca pe mare. este alcătuită din:  

a. cinci cuvinte; 
c. șase cuvinte; 

b. patru cuvinte; 
d. opt cuvinte. 

 
8.  Sensul/înțelesul opus al cuvântului goală este: 

a. puţină; b. plină; c. fără nimic;    d. multă.  

 
9. Cuvântul peştişorul se desparte corect în silabe:                                              

a.  peş-ti-şo-rul; 
c. peş-tişorul; 

b. peşti-şo-rul; 
d. p-eşti-şo-rul. 

 
10. În enunţul: Într-o zi, aruncă pescarul plasa, dar o scoase afară goală. sunt … 

cuvinte care conţin grupul de sunete oa. Numără-le! 
a. trei; b. două; c. patru; d. nu sunt. 

 
11. Cuvântul nepotrivit din seria: paie, iese, ploaie, trăia este (atenție la grupurile de 

sunete!): 
a. paie ; b. trăia; c. ploaie; d. iese. 

 
12. Imaginea reprezintă un bătrân. Alintat, numele devine:  

a. bătrânică; b. bunică; c. bătrânel; d. bunicel. 
 
 
 
 
 
13. Cuvântul care nu denumește un singur obiect este: 

a. colibă; b. rufe; c. lână; d. prag. 
 
14. Nu pot înlocui cuvântul cândva  cu: 

a. câteodată; b. odinioară; c. odată; d. demult. 
 
15. Identifică propoziția în care cuvântul trase are același înțeles cu cel din text: 

a. Viorel îi trase o palmă zdravănă. 
b. Cam o jumătate de oră îi trase cu sania. 
c. Lucica trase o minciună gogonată. 
d. Pescarul trase năvodul din apă. 
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16. Combinând primele silabe din cuvintele: dimineaţă, oameni, omidă, răsaduri, 

nimeni, vei obține cuvântul: 
a. inimioară; b. mioară; c. odinioară; d. corăbioară. 

 
EXCELENȚĂ 

  
17. Cuvântul xeroxează are: 

a. 9 litere, 9 sunete; 
c. 8 litere, 11 sunete; 

b. 9 litere, 10 sunete; 
d. 9 litere, 11 sunete. 

 
18. Doar o serie conține cuvinte ordonate alfabetic. Care?  
 a.  bătrân, două, copaie, lemn, iar, spală, peste, trăia, mării; 
 b.  bătrân, copaie, două, iar, lemn, mării, peste, spăla, trăia; 
 c.  copaie, bătrân, două, iar, lemn, mării, peste, trăia, spăla; 
 d.  copaie, bătrân, iar, două, lemn, mării, trăia, peste, spală. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RĂSPUNSURI CORECTE: 
 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Răspuns b b c b d a c b a b b c b a d c d b 

 
 


